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RAPORT 

la proiectul de hotărâre privind men Ńinerea în anul 2020 a salariilor de bază ale 
funcŃionarilor publici şi ale personalului contractual din cadrul familiei ocupaŃionale 
“Administra Ńie” din Aparatul de specialitate al Primarului Muni cipiului Or ăştie şi 
Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Or ăştie, la nivelul 

aferent lunii decembrie 2019  
 

 Analizând Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Orăştie la proiectul de 
Hotărâre privind menŃinerea în anul 2020 a salariilor de bază ale funcŃionarilor publici şi ale 
personalului contractual din cadrul familiei ocupaŃionale “AdministraŃie” din Aparatul de 
specialitate al Primarului Municipiului Orăştie şi Serviciile publice subordonate Consiliului 
Local al Municipiului Orăştie, la nivelul aferent lunii decembrie 2019, am constatat 
următoarele: 
- Prin HCL nr. 208/2019, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020, 
impozitele şi taxele locale se menŃin la nivelul anului 2019, ele fiind indexate cu rata inflaŃiei 
pentru anul în curs; 
- Art. 11, alin. (4) din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri 
publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevede ca veniturile salariale pentru 
funcŃionarii publici şi pentru personalul contractual din cadrul familiei ocupaŃionale 
“AdministraŃie” şi din serviciile publice de interes local să se încadreze în cheltuielile de 
personal aprobate în bugetul de cheltuieli şi venituri; 

Potrivit art. 38 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
investiŃiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte 
normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, ordonatorul 
principal de credite trebuie să asigure în perioada 2019-2021 plata integrală a drepturilor de 
natură salarială acordate în condiŃiile legii personalului plătit din fonduri publice, cu 
încadrarea în cheltuielile de personal aprobate prin buget. 
 La începutul anului 2020, Aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Orăştie 
şi Serviciile publice subordonate Consiliului Local al Municipiului Orăştie însumează 
aproximativ 150 de funcŃionari publici şi personal contractual care sunt încadraŃi în familia 
ocupaŃională „AdministraŃie.” 

În consecinŃă, proiectul de hotărâre susmenŃionat se încadrează în prevederile legale şi 
poate fi aprobat în forma prezentată. 
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